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Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
rok 2018 je v plném proudu a ani na obecním úřadě se nezahálí. Již v minulém zpravodaji jsme
vás informovali o plánech na letošní rok. Nyní již můžeme informovat o tom, jak se naše plány
realizují.
Co se týče dokončení „Hvízdalky“ – vyjasňujeme si se stavebním úřadem podmínky, které
budou potřeba k úplnému dokončení. Místní komunikace „Ke Školce“ se bude opravovat
v srpnu, v době prázdnin mateřské školy. Pokud plánujete nějaké opravy na přípojkách apod.,
které by zasahovaly do komunikace, je nutné, aby byly provedeny do tohoto termínu. Posléze
se velmi prodraží .
Oprava fasády kulturního domu začne po skončení pouti, tzn. v polovině května – právě probíhá
výběrové řízení. Na tuto akci jsme podali žádost o dotaci od Plzeňského kraje ve výši 500.000,Kč, snad nám to vyjde a něco dostaneme.
Co se týče dotací, podali jsme ještě jednu žádost, a to pro naše hasiče ve výši 40.000,- Kč. To,
že si podporu zaslouží, jasně ukázali při „ostrém výjezdu“ při ohlášení požáru v naší obci. Další
akce budou následovat dle potřeby.
Musíme vás také informovat i o nepříjemnosti, která nás potkala. Týká se to údržby veřejné
zeleně, respektive stromů v naší obci. Byli jsme nuceni ukončit spolupráci s firmou, která se
nám o stromy v posledních letech starala. V poslední době byly její „požadavky“ velice
nestandartní. V minulém týdnu se nám ale podařilo navázat opětovnou spolupráci s firmou
Prostrom, která v naší obci již v minulosti pracovala. Znamená to ale, že prořezy stromů budou
probíhat až na podzim. V této době se budou řešit pouze havarijní stavy.
Dále bychom chtěli všechny informovat o tom, jak je to s lesem u hřbitova. Proběhla klasická
plánovaná těžba zadaná městem Třemošná. Plocha bude opět zalesněna, to znamená, že
zaručené informace kolující mezi občany ohledně vybudování cesty a podobně jsou pouze
fáma.
Jistě jste většina zaregistrovala dění v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR). Samozřejmě to
postihlo i nás. Naprosto zbytečný zásah do rozpočtu, naprosto nesmyslné úkony, které nás
čekají, nám budou řešit zástupci z MAS Radbuza. Jejich finanční podmínky jsou, dá se říci,
rozumné. My například musíme přizpůsobit nábytek obecního úřadu do takové podoby, aby se
nikdo nemohl jen tak dostat k založeným spisům, smlouvám a podobně, a to také nebude
zadarmo.
Jinak jsme se v uplynulém období věnovali i příjemnějším věcem. Dvakrát jsme pozvali
všechny občany na volné bruslení na zimní stadion do Třemošné. Účast byla pokaždé hojná,
takže to určitě nebyly vyhozené peníze. Dále jsme naplánovali srpnový zájezd do Českých
Budějovic na výstavu Země živitelka. Kapacita zájezdu je již naplněna.
A co bude v nejbližší době?
28. dubna 2018 proběhne svoz nebezpečného odpadu, ve stejném termínu budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery na směsný odpad a bioodpad. V tomto termínu bychom chtěli
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uskutečnit malou brigádu na úklid obce, ale hlavní lokalitou úklidu bude okolí kulturního domu,
a to kvůli květnové pouti a následné opravě fasády. Večer se můžeme všichni sejít v divadle.
Po delší době k nám zavítá divadelní společnost TRUS z Trnové, která nám zahraje
„cimrmanovku“ Posel z Liptákova. Těšíme se na vaši hojnou účast .
12. a 13. května 2018 bude pouť. Samozřejmě nás navštíví pan Paldus se svými atrakcemi.
Navíc v sobotu 12. května bude v kulturním domě taneční zábava, kterou pořádají naši hasiči,
takže doufáme, že je podpoříte a bude plný sál. K tanci a poslechu bude hrát Procházka band.

Na závěr ještě jedna informace. Dostali jsme k posouzení návrh jízdních řádů, které by měly
platit od roku 2019. Nebudeme vás zatěžovat podrobnostmi, protože to může být ještě stokrát
jinak, ale pokud by byla realita alespoň poloviční, bude naše obec opět dostupnější, a to i o
víkendu, což platí i v opačném směru.
Na závěr nám dovolte, abychom vám všem popřáli krásné Velikonoce. Užijte si svátky
jara, i když to zatím na jaro vůbec nevypadá .

www.ceska-briza.cz

Z obecního úřadu
Chcete přispět do dalších čísel zpravodaje? Své příspěvky můžete zasílat na adresu
zpravodaj.ceskabriza@seznam.cz
Uzávěrky dalších zpravodajů jsou 20. 6. a 20. 9. 2018.
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Okénko do mateřské školy
…….a jedeme dál……
Ve školce už jsme se všichni pěkně zabydleli. Je nás plný počet dětí od 2,5 let až do 7 let.
V lednu jsme začali jezdit bruslit na zimní stadion do Třemošné. Výuku máme s paní trenérkou
a děláme velké pokroky. Asi proto děti bruslení moc baví. Od ledna také pravidelně každý pátek
jezdíme do solné jeskyně.
V únoru jsme pořádali maškarní bál. Děti celý týden chodily v maskách. Vyráběli jsme si masky
a také různé výrobky ze slaného těsta.
Zanedlouho k nám přijede na návštěvu divadlo s pohádkou O slůněti Babů.
Blíží se Velikonoce, proto všem přejeme krásné svátky jara.

Okénko do mateřské školy
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Spolek šikulka
Jsou tady Velikonoce, což pro děti ve Spolku šikulka znamená hodně práce.
Pravidelný kroužek pro děti navštěvuje 18 dětí nejen z České Břízy, ale i z okolních vesnic.
Během ledna a února děti tvořily spoustu sněhuláků, Eskymáků a jiných dekorací
připomínajících zimu, která nám za okny většinou chyběla.
Od března se připravují na Velikonoce. Musí stihnout nabarvit kopu vajíček a vyrobit výzdobu
na vítání jara, jako jsou papíroví kohouti a slepice, stojánek na vajíčka a jiné dekorace.
Za Spolek šikulka přeji všem klidné prožití velikonočních svátků a mnoho teplých
jarních dnů.
Ivana Rainetová
Spolek šikulka
Česká Bříza 101
330 11 Třemošná
IČO: 3655105

Spolek šikulka
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Spolek přátel České Břízy
Zvuk řehtaček, malovaná vajíčka, koledníčkové s pomlázkami či nachystané sváteční dobroty
nám zanedlouho ukáží, že je tu opravdové jaro a s ním mnoho nového nejen v přírodě.
Spolek děkuje za finanční dotaci ve výši 20 000,- Obecnímu úřadu Česká Bříza. Finance budou
použity na programy a ceny při našich akcí v tomto roce.
28. dubna Spolek oslaví deset let od svého vzniku. Mnoho práce je za námi, posuďte sami.
Uspořádali jsme celkem 69 akcí, 14 členských schůzí, založili pravidelnou činnost pro děti.
Vyhotovili a zrealizovali jsme celkem 10 projektů (dětská pružinová houpadla na hřišti,
informační tabule na návsi, rekonstrukce pomníku padlých, výsadba zeleně, nakoupení
potřebných pomůcek do zdejší Mateřské školy,...). Postupně si Spolek požádal o dotace na
konkrétní veřejné akce a vybavení pomůcek pro pravidelnou činnost. Naše činnost "byla - je"
rozmanitá. Velké poděkování patří všem, kteří byli aktivně u zrodu Spolku, a těm, kteří stále
aktivní jsou, a samozřejmě i těm, kteří s námi souzní a podporují nás. Zatím máme v této
činnosti stále velké plány. Přejeme si, ať nás v naší práci provází pěkná energie.
Spolek žádá své členy, aby do 30. června 2018 zaplatili členský příspěvek na tento rok ve
výši 100,- na adrese Spolku, děkujeme.

Proběhlá jarní akce
V sobotu 10. března 2018 jsme akcí " Velikonoční rej " opravdu přivolali jarní počasí, venku
hřálo sluníčko a na sále kulturního domu bylo jarně veselo. Velikonoční jarmark se hemžil
krásnými výrobky, které byly ručně vyrobeny z různého materiálu. Bylo vidět, že ten, kdo dělá
to, co ho baví s láskou a s úsměvem, tak sklízí úspěch. Děti si mohly v dílničkách vytvořit jarní
dekorace či si v dětském koutku stavět z kostek dle své fantazie. Pletení pomlázek a zdobení
kraslic voskovou technikou mělo velký úspěch. To nás velmi potěšilo, neboť právě tyto dvě
činnosti si děti i dospěláci mohli vyzkoušet sami a neodmyslitelně patří k jarním svátkům.
Nechybělo ani výborné občerstvení. Děkujeme všem, kteří se na této akci účastnili aktivně a i
těm, kteří přišli společně s námi odstartovat jarní čas.

Jaké akce plánujeme
Ve čtvrtek 29. března 2018 na děti z kroužku "Krteček", bude čekat jarní dovádění plné
poznání, her a hledání zajíčkova pokladu.
V sobotu 23. června 2018 od 15.00 hodin Vás srdečně zveme na místní hřiště, kde budete
svědky akce " Putování ročními obdobími ". Připraveny budou soutěže, které nás provedou
celým rokem. V programu se můžete těšit již tradičně na vystoupení dětí ze speciální základní
školy Plzeň a na ukázku výcviku dravců, kteří stráží nejen hrad Rábí. Zajištěny budou i stánky
s drobnými výrobky a občerstvení.
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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásně prožité jarní svátky, plné pohody, sluníčka, pěkných malovaných
vajíček, příjemné koledníky a bohaté pomlázky.
za Spolek přátel České Břízy
Mirka Cigánková
tel.: + 420 721 465 789
email: cigankova.m@volny.cz
www.ospcb.cz

Spolek přátel České Břízy

SDH Česká Bříza
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o aktivitách dobrovolných hasičů v České Bříze.
Letošní rok 2018 jsme započali Řádnou valnou hromadou, která se konala 20. ledna v přísálí
kulturního domu za účasti všech členů SDH a hostů ze spřátelených sborů. Zde jsme zhodnotili
aktivitu v loňském roce a stanovili jsme si spoustu úkolů na letošní rok.
V sobotu 20. ledna v 11.30 hodin byl naší jednotce vyhlášen poplach k požáru domu v naší
obci. Jednotka vyjela osm minut po vyhlášení poplachu a na místo dorazila společně s HZS
Košutka a JSDH Zruč. Na místě bylo zjištěno, že nejde o požár, ale únik kouře z poškozeného
komína do prostoru mezi stropem a podlahou v 1. patře. Jednotka provedla vyskladnění kotle a
kotelny na pokyn velitele zásahu se vrátila zpět na základnu.
Když píši o sobotě 20. ledna, tak ještě stojí za zmínku napsat, že naši dva členové jednotky
vstoupili do kurzu Obsluhovatel motorové pily, který trvá 64 hodin a probíhá na stanici
v Přešticích. Ne zrovna v příznivém počasí úspěšně zakončili závěrečnou zkouškou a
obdrží průkazy pilařů. Tím naše jednotka může vyjíždět k úklidu padlých stromů a k
odstraňování polomů.
Další aktivitou dobrovolných hasičů bylo 4. března uspořádání Maškarního bálu pro děti.
K tanci a poslechu hrála skupina Tandem Václava Kokošky. Bál navštívilo 62 masek a 80
rodičů. Děti hned při vstupu dostávaly malé dárky a jeden lístek do tomboly, aby každý vyhrál.
Během odpoledne se na papírky zapisovaly masky a před závěrem byla vyhodnocena soutěž o
nejlepší masku. První tři děti obdržely jako odměnu krásné sladké dorty.
Další akcí, kterou hasiči pořádali, byla 9. března beseda se záchranářem na téma První pomoc
při úrazech. Beseda se konala v sále KD za účasti sborů našeho okrsku a okrsku Dolany a
několika obyvatel naší obce. Po dvou hodinové prezentaci sklidil záchranář Ondra obrovský
aplaus cca 80 lidí, kteří besedu navštívili. Nyní nás čeká si vše ověřit v praxi, a proto proběhne
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21. dubna u Drahotína taktické cvičení na vyhledávání zraněných osob v terénu. Toto cvičení
je společné pro okrsky Hromnice a Dolany, skupinu záchranářů a jednotku kynologů z SDH
Horní Bříza.
Za SDH
K. Škubal VJ

SDH Česká Bříza
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Kulturní dům
V sobotu 10. února 2018 se konal na sále kulturního domu 22. ročník turnaje ve stolním tenise.
Zúčastnilo se 28 mužů a 4 děti.
V kategorii mužů zvítězil Honza Čákora, čest domácích zachraňoval 3. místem Tonda Štorkán.
V kategorii dětí zvítězil David Plevka.
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Kulturní dům
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Z historie obce
Vznik školy v obci Německá Bříza, píše se rok 1869 (převzato z Porta fontium).
Rok 1869 bude na vždy obci naší Německo Břízské památný, nebt v roce tom dosáhli jsme to,
po čemž již dávno otcové naší toužili a se snažili, čehož však skrze všeliké nepříjemnosti jim
v cestu kladené dosáhnouti popřáno nebylo, totiž samostatnou školu. Na podanou žádost
obecního zastupitelstva t.r. k vysoké c.k. zemské školní radě, s podstatnými důvody, že totiž
skrze vzdálenost a nepohodlnou cestu dítky z Německé Břízy do Drůzdové v čas nepohody a
v zimě konati nemohou, uznala tato za důležitou, ba nutnou potřebu, že obec naše se od školy
Drůzdovské odškoliti a sobě samostatnou školu zaříditi může. Největších zásluh o zřízení školy
naší zýskali sobě pan Antonín Dyk mlynář, pan Josef Kubíček starosta, pan Antonín Valeš
radní, p. František Valeš výbor, p. Josef Plevka výbor a zvláště podotknouti sluší že na
uspořádání a oprav školní budovy nejvíce bděl p. Jos. Kubíček z čísla 15 co výbor. Mímo těchto
přinesli všickní občani milerádi všecky oběti ku zřízení školy (umístěna byla v č.p. 58). Po
obdrženém povolení samostatné školy, vypsalo obecní zástupitelstvo konkurs na učitelské
místo a dne 23. září 1869 zvolen byl p. Josef Jar. Pitha první podučitel z města Přeštic za učitele.
Dne 3. října t.r. byla školní budova vysvěcená a obřady svěcení vykonal důstojný pan vikář
Hugo Karlík z Dobřan a při slavnosti té assistovali p. P. Jos. Trapp farář z Drůzdové a p. P.
Karel Kummer farář z Plané jimžto občané a školní dítky před obec vstříct vyšli a je slavnostně
uvítali. Budovy v obci byly ozdobeny národními prápory a věncemi, před školou postavená
byla brána, ozdobená prápory slovanskými barvami s nápisem „Vítejte nám!“ Na budově školní
vlál též velký prápor barvou národní a v čele této nad okny byl nápis: Cirkev a vlast, Čechů je
slast. U brány přivítalo obecní zastupitelstvo kněžstvo a pány hosty a po tomto započaly
cirkevní obřady s střelbou a po vykonání těchto řečnil důstojný pan vikář před školní budovou
k schromážděným o účelu školy a o povinnostech jíž naproti ní mají obec, rodiče, dítky a učitel.
Po této ujal se slova pan P. Jos. Trapp farář z Drůzdové o předmětu: „Cirkev a vlast, Čechů je
slast“ a řeč ta učinila na přítomné velký dojem. Po ukončení této výtečné řeči vedl se průvod
do kaple kdežto se obřady ukončily. Při slavnostní hostině, která se odbývala u pana Antonína
Dyka mlynáře provoláno obci Německo Břízké, p. Dykovi, panu Jos. Kubíčkovi
představenému, p. Ant. Valešovi, p. Frant. Valešovi co nejhorlivějším podnikatelům školy této
a pak celému zastupitelstvu obce, Na zdar. Mímo těchto provoláno bylo panu Emanueli
Turšnerovi purkmistru Plzeňskému co volenci do sněmu Českého a všem deklarantům hřímavé
„Sláva, Na zdar“. Pan Ant. Dyk nezapoměl též na v pánu zesnulého Antonína Valeše zdejšího
rolníka, vůbec známého dopisovatele ve všech časopisech pod názvem – rolník od Plzni,
přípitek učinit, který se již dříve o zřízení samostatné školy snažil. Pan Josef Kubíček
představený založil s obecním zastupitelstvem tuto památní kníhu, do kteréžto se on i celé
obecní představenstvo, na věčnou památku vlastnoručně zapsali.
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Restaurace Česká Bříza
Restaurace Česká Bříza je momentálně mimo provoz.
Stále ale platí možnost odebírání obědů, po předchozí objednávce,
mezi 10. a 11. hodinou přes okénko, nebo doručení domů.
Více informací a aktuální nabídku najdete na stránkách
www.klasickakuchyne.cz nebo v hostinci kulturního domu.
Pro telefonickou objednávku nebo v případě dotazu volejte:

+420 720 260 288

Něco pro děti
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+420 725 787 893

